
      A G A P É 

  Vianočné číslo časopisu  CZŠ sv. Juraja v Trebišove 
 

          Číslo 1             Ročník 1            Občasník 

 
                                            VIANOCe 
         
            Zima prišla, vietor duje,                       Deti v očiach iskru majú,  
            vonku sniežik poletuje.                         svetielko ňou zažínajú. 
            Cez oblok sa tlačí mráz,                       Teplom svojho srdiečka 
            Vianoce už sú tu zas.                            zohrejú aj Ježiška. 
 
                                     Sniežik ešte padá, padá, 
                                     človek lásku stále hľadá. 
                                     Ježiško k nám príde včas, 
                                     daruje nám pokoj, lásku,  
                                     uloženú v nás! 
 

                              

VIANOčNÝ STROMčeK 
 
Padá sniežik, štípe mráz, 
Vianoce tu máme zas. 
Stromček svieti a sa jagá, 
prekvapenie na mňa čaká. 
Čakajú nás balíčky 
od ocka a mamičky. 
 
Sniežik padá, zima výska, 
len nám radosť srdce stíska, 
že maličké Jezuliatko 
navštívi nás už zakrátko. 
Na obláčku z neba zletí, 
čakajú ho dobré deti, 
zohrejú mu skrehlé rúčky, 
privítajú potichučky. 
 
          vybrala Laura Pesteňová, 7.A 
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Editoriál 
      
     V novom školskom roku 2014/2015 sa naša základná škola pretransformovala na 
Cirkevnú základnú školu sv. Juraja. Jej poslaním je naďalej odovzdávať žiakom 
vedomosti a pripravovať ich na štúdium na stredných školách a zároveň im 
poskytovať duchovnú a mravnú formáciu v kresťanskom duchu.  
     So zmenou názvu školy súvisí aj zmena názvu nášho školského časopisu. Práve sa 
Vám dostalo do rúk 1.číslo nového časopisu s názvom AGAPÉ.  
Čo je vlastne agapé?  
Toto slovo pochádza z gréčtiny a v preklade znamená bezhraničnú, obetavú lásku. 

Agapé, hody (bratskej) lásky bola večerná slávnosť u prvých kresťanov 
spojená s bohoslužbami. Na dôkaz lásky, jednoty a vzájomnej pomoci 
stolovali spolu bohatí aj chudobní kresťania. V kresťanskej teológii je agapé 
všeobecnou Božou láskou, Božou láskou k človeku.  
Našou snahou je tiež robiť všetko spoločnými silami a spoločne sa tešiť z úspechov, 
ktoré dosahujú žiaci našej školy v rôznych športových alebo vedomostných súťažiach.         
V tomto vydaní AGAPÉ venujeme pozornosť najkrajším sviatkom roka – Vianociam. 
Ako ich prežívajú niektorí naši piataci? Prečítajte si. Prinášame aj príhovor pani 
riaditeľky, rozhovor so sestrou Šebastiánou, ako aj veľa vianočných a novoročných 
prianí. 
                                                                                   redaktori časopisu Agapé 
  

                                            Sv. JURAJ – patrón našej školy 

 
Sviatok:  na Slovensku sa slávi 24. apríla              Význam mena: roľník (gr.)   
Roky života: *3.stor. (Kapadócia, Turecko ?) – †okolo 305 (Lidda, Izrael ?) 

Máloktorý svätý sa v celom kresťanskom svete ctí tak 
dávno ako sv. Juraj. Presných historických správ o jeho 
živote však nemáme veľa.  
Juraj sa zobrazuje ako rytier na koni, ktorý doráža draka. 
Toto zobrazenie sa zakladá na legende, podľa ktorej mal 
Juraj zabiť draka. Drak znepokojoval Jurajovo rodné mesto 
Selena. Požieral ľudí a robil zle. Keď raz mal kráľ obetovať 
svoju krásnu a dobrú dcéru drakovi, aby dal pokoj mestu, 
vtedy – keď už išla k oblude – zrazu pricválal rytier a draka 

porazil a zabil. Tým rytierom bol sv. Juraj. Samozrejme, že ide o legendu, ktorá sa 
nezakladá na pravde. Ale symbolicky má svoj zmysel. Drak predstavuje diabla, ktorý 
naozaj jestvuje a robí zle, duchovne požiera ľudí. Sv. Juraj bol ten, ktorý proti nemu 
odvážne bojoval a v boji s ním aj položil svoj život. Je patrónom rytierov a vojakov. 
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     Milí žiaci, 
      
     opäť sú tu Vianoce, najkrajšie sviatky roka. Zaiste sa všetci tešíte na voľné dni, 
ktoré strávite so svojimi blízkymi. Dúfam, že si oddýchnete a načerpáte nové sily, aby 
ste sa v novom roku 2015 s chuťou pustili do učenia.  
    Ale v týchto dňoch ste sa asi aj vy dostali do víru predvianočného zhonu, ktorý síce 
neodmysliteľne patrí k Vianociam, ale mne sa zdá, že je ho akosi priveľa.  
Bola by som rada, keby ste si uvedomili, že podstata Vianoc a ich posolstvo je aj 
v niečom inom, nielen v naháňaní sa za hmotnými vecami.  
Čo Vám ako prvé príde na myseľ, keď sa povie Vianoce? Určite je to krásne 
vysvietený vianočný stromček, darčeky, chutné jedlo, smiech a dobrá nálada. 
Atmosféru vianočných dní dotvára rodinná pohoda, rozhovory s rodičmi, súrodencami 
i voľné chvíle strávené s kamarátmi.  
V kresťanských rodinách sa však Vianoce spájajú s narodením malého Ježiška. Na 
jeho príchod sa kresťania pripravujú počas adventu. Potešilo ma, že aj my sme sa pri  
slávení sviatku sv. Mikuláša zúčastnili na liturgii. Naša prítomnosť v chráme bola 
dôkazom toho, že advent a prípravu na blížiace sa vianočné sviatky prežívame aj 
duchovne.     
     Zo srdca Vám prajem, aby sa aj Perinbaba umúdrila a aby začalo snežiť. Nech si 
prídu na svoje milovníci zimných športov - lyžiari, korčuliari a hokejisti. Tí menší 
nech sa vyšantia pri stavaní snehuliakov a pri sánkovačke. Všetci prežite tohtoročné 
Vianoce v zdraví, oddýchnite si pri sledovaní televíznych programov, pri počítači 
alebo pri dobrej knihe.  
      Milí žiaci, zo srdca Vám a Vašim blízkym prajem požehnané vianočné 
sviatky, pokoj, radosť, chvíle porozumenia a úspešný nový rok 2015. 
 
                                                                  Mgr. Ľudmila Bumberová, riaditeľka školy     

 
 
ROZHOVOR 

       
 Petra Ferencová, žiačka 6.roč., požiadala o rozhovor sestru Šebastiánu, učiteľku 
náboženskej výchovy, ktorá ochotne odpovedala na jej otázky. 
 
P: Čo nám poviete o svojom živote? 

S: Vyštudovala som základnú, strednú i vysokú školu. Pri oslave siedmych narodenín 
som začula Božie volanie a už vtedy som sa rozhodla, že vstúpim do rehole. Svoje 
rozhodnutie by som nezmenila za nič na svete.  
 
P: Ako prežívate vianočné sviatky? 

S: V rehoľnej komunite – v pokoji, radosti a láske. 
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P: Aké je Vaše životné krédo? 

S: Všetko z lásky pre Ježiša. 
 
P: Myslíte si, že ľudia, ktorí sa nazývajú kresťanmi sa naozaj správajú ako kresťania? 
S: Nemôžem povedať, že áno, ale neviem prečo reagujú ináč, než by sa patrilo na 
kresťana. Celkové správanie niektorých ľudí v súčasnej dobe je nepochopiteľné, ale 
rešpektujem slobodnú vôľu človeka. 
 
P: Čo by ste chceli zmeniť na ľuďoch a prečo? 

S: Zmeniť nemôžem nikoho, ale priala by som si, aby sa ľudia mali radi, aby si  
pomáhali a nezávideli si. 
 
P: Čo si myslíte o našej planéte? 

S: Je nádherná, len škoda, že ju ľudia devastujú. 
                                                         Za rozhovor sa poďakovala P. Ferencová  
 
 
Príbeh na zamyslenie 

   Jeden muž išiel, ako každý mesiac, k holičovi. Začali 
sa rozprávať o rôznych veciach a otvorili aj tému 
o Bohu.  
Holič povedal: „Viete, ja neverím, že Boh existuje.“ 
„Prečo si to myslíte?“ spýtal sa zákazník. 
„Je to veľmi jednoduché. Stačí vyjsť na ulicu, aby som 
sa presvedčil, že Boh nie je. Keby bol Boh, myslíte, že 
by bolo toľko chorých? Existovali by opustené deti? 
Keby Boh bol, nebolo by bolesti a utrpenia ... 
Jednoducho, nemôžem si predstaviť Boha, ktorý toto 

všetko dovolí.“ 
Zákazník sa zamyslel, chcel niečo povedať, ale rezignoval. Nechcel vyvolať 
nepotrebnú diskusiu. Keď ho holič dostrihal, zaplatil a odišiel. A v tom momente 
uvidel na ulici človeka s dlhými zanedbanými vlasmi a bradou.  
Vtedy sa vrátil do holičstva a povedal: „Viete, čo? Holiči neexistujú!“ 
„Ako to?“ spýtal sa holič. „Ja som jeden z nich.“ 
„Nie!“ odporoval zákazník. „Holiči neexistujú! Keby existovali, nebolo by toľko ľudí 
s dlhými vlasmi a bradou, ako ten človek na ulici!“ 
„Ale nie. Holiči existujú, to len ľudia nás nehľadajú. Z vlastnej vôle!“ 
„No práve,“ povedal klient. „Presne tak. Boh existuje, to len ľudia ho nehľadajú. A 
robia to z vlastnej vôle. Preto je toľko utrpení a bolesti na svete. 
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ČO   NAPÍSALI  O VIANOCIACH  NAŠI  PIATACI ? 
      
     Na vianočné sviatky sa teším pre každú drobnosť, ktorá sa s oslavou týchto 
sviatkov spája. Či už je to zdobenie stromčeka, pečenie chutných zákuskov alebo 
zaužívaný rituál pri štedrovečernom stole. Minulý rok ma potešil dres známeho 
futbalistu Neymara. Ak by som zarábal, kúpil by som mamke bežiaci pás a ockovi 
rehabilitačný pobyt vo Vysokých Tatrách. 
Vianočný stromček zdobíme už štyri dni pred Vianocami. Spoločne chystáme aj 
„štedrú“ večeru – kapustnicu a rybie filé so zemiakmi. Po večeri rozbaľujeme 
a testujeme darčeky, tešíme sa z prítomnosti svojich blízkych. 
Návštevou kostola končí hektický štedrovečerný deň a všetci vospolok sa tešíme na to, 
čo zaujímavé nám prinesie zajtrajšok.                             Samuel Halkai 
 
Máme umelý stromček a na ňom veľkú hviezdu, svetielka, naše fotografie a rôzne 
ozdoby. Všetky deti pomáhajú piecť a zdobiť perníky. Aj jedlo na večeru chystáme 
spoločne. Keď je všetko nachystané, pozeráme v televízii filmy. Až keď sa zvečerí, 
sadneme si k stolu a teta nám dá na čelo medový krížik. S medíkom jeme cesnak, 
oblátku a keď nám naberie polievku, postavíme sa a všetci spoločne sa modlíme. Po 
večeri čakáme, kedy zazvoní zvonček, lebo ten nám oznamuje, že nás čaká pod 
stromčekom milé prekvapenie ( prajem si nový mobil ). Ideme k stromčeku, 
rozbaľujeme darčeky, potom si zatancujeme, pozrieme televízny program a ideme 
spať.                                                                           Viktória Turtáková 
 
Každý rok máme živý stromček, ktorý rozvonia celý byt. Bolo by fajn, keby som si 
pod ním tento rok našiel loptu Brasil, Fifa 14. Ak by to bolo možné, babke by som 
doprial pevné zdravie a svojej tete by som kúpil kvietok. Počas vianočných sviatkov 
rád pomáham v kuchyni pri varení a pečení, dokonca pomáham mamke nosiť jedlo na 
stôl.                                                                             Gejza Tancoš 
 
Už pár dní pred Vianocami vstrebávam vône neodolateľných zákuskov a sem-tam si 
nejaký aj uchmatnem a ochutnám. Večer pred Vianocami zdobíme s mamkou 
stromček a potom nie a nie zaspať, lebo sa teším na ďalší deň, na kúzelný vianočný 
deň so všetkými radosťami a prekvapeniami, ktoré tomuto dňu prináležia. Hlavné sú 
darčeky, tie rozbaľujem ja. Bol by som rád, ak by som dostal veci na vylepšenie 
svojho počítača.                                                            Dávid Pavúk 
 
My máme doma dva stromčeky, jeden na prízemí a druhý na poschodí. Teším sa, keď 
nás navštívi teta, ujo a bratranec. Na večeru jeme všetci spolu hubovú polievku, 
oblátky s medom a cesnakom. Máme aj bobaľky, rezne a zemiakový šalát. O polnoci  
ideme na polnočnú omšu. Na Vianoce by som si prial Monopoly a tablet. Raz som 
dostal veľký hrad s vojakmi.                                      Kristián Urbánek 
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U nás začína slávnostná večera o siedmej, deď je už tma. Na stole je všetko možné od 
výmyslu sveta, ale to má v ten deň asi každý. Po večeri dá mamka pokyn, kedy sa 
rozbaľujú darčeky – koho darček to je, ten si ho rozbalí. Ja túžim po FIFA 15, 
MINECRAFT, CALLOF DUTY.                                        Miroslav Žiga 
 
Dúfam, že ma rodičia prekvapia a dostanem krásny darček. Chcel by som dotykové 
sklíčko. Pred dvoma rokmi som dostal Peespe. Vždy máme stromček, zdobí ho brat, 
sestra, mama a ja. Je hotový už tri dni pred sviatkami.        Dominik Demeter 
 
K Vianociam u nás doma neodmysliteľne patrí stromček, darčeky a dobré jedlo – 
losos, kurča, kapustnica. Po rozbalení darčekov zakúrime v kozube, pozeráme telku 
a oddychujeme. Tento rok možno pôjdeme do Vysokých Tatier na lyžovačku. Pod 
stromčekom by som rád uvidel kameru alebo mobil.               Dominik Hura 
 
Pred Vianocami zdobíme nielen stromček, ale bratrancovi pomáham ozdobiť celý 
dom. Počas sviatkov sme všetci doma, pochutnávame si na dobrom jedle. Máme štyri 
druhy koláčov a iné sladkosti. Tradičným jedlom našej rodiny je šalát. Pod stromček 
by som si prial futbalovú loptu, ale potešil by ma aj malý robot na diaľkové ovládanie 
a nové oblečenie. V neskorých večerných hodinách chodievame na vianočnú omšu. 
                                                                                                     Kristián Bartko 
 
My sme pri sviatočnom stole siedmi. Tešíme sa zo slávnostnej atmosféry pri 
rozsvietených stromčekov, máme živý aj umelý. Zdobíme ich spolu s mamkou. Raz 
som si pod stromčekom našiel boby, potešilo ma to. Teraz by som chcel simulátor 
2015, FIFU 15,14 alebo 13.                                                        Dominik Cifranič 
 
Rodičia perfektne varia – chutná je kapustnica i kapor. Najskôr si dáme oblátky 
s medom, cesnak a od babky dostanem krížik na čelo. Máme umelý stromček a pod 
ním by som si chcel nájsť po večeri tablet. Prajem si, aby bola celá rodina zdravá, lebo 
vtedy sme šťastní. K zimným prázdninám patrí aj sledovanie televízie a sneh. Ale ten 
je v nedohľadne. Keď nasneží, sánkujeme sa v parku, guľujeme sa s kamarátmi 
i s ockom. Niekedy u mňa kamoši ostanú aj na noc.                     Dávid Geško 
 
Každý rok máme stromček vyzdobený v inej farbe. To má na starosti mamka a sestra 
Gizela. S varením a servírovaním pomáha mamke každý. Mám rád sladkosti, ale 
túžim aj po lopte, chcel by som dostať hry a tablet.                          Elemír Zajac 
 
Štedrovečerné jedlo je výborné. Vianoce slávime celá rodina spolu. Raz sme boli 
počas sviatkov v Nízkych Tatrách. Bolo tam pekne. Tento rok túžim po novom 
počítači, ale prijal by som aj mobil. Darček dostane každý člen rodiny, len keby sme 
boli zdraví.                                                                                     Dávid Benedek 
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HLAVOLAMY 
 
Pozerám sa na niekoho fotografiu. Uhádnite, kto je na nej odfotený, ak nemám 
žiadnych súrodencov a otec tohto muža na fotografii je syn môjho otca.  
(na fotografii je  nys  jôm) 

 
V záhrade je niekoľko stromov. Na jednom z nich sú hrušky. Zafúkal vietor a na 
strome už nie sú hrušky. Ale hrušky nie sú ani pod stromom. Ako to vysvetlíš? 
( Na strome boli  evd  ykšurh. Vietor jednu zhodil a ostala na ňom jedna hruška, nie 

ykšurh. Pod stromom bola tiež jedna hruška, nie ykšurh.)  

 

V košíku mám 5 jabĺk. Viete, ako ich rozdám piatim deťom, aby každé dostalo jedno 
jablko, ale aby jedno ostalo v košíku? 
(. mokíšok s ja oklbaj enatsod aťeid ondeJ) 

 

 
ZAUJÍMAVOSTI  O ZVIERATÁCH 
 

Zvieratá sú samé prekvapenie! Možno ste o niektorých z týchto faktov počuli, no 

určite sa nájdu aj také, ktoré vás prekvapia. V dobrom, samozrejme. Tieto 

zaujímavosti zo zvieracej ríše vás určite rozveselia a zlepšia náladu.  
Keď vydry spia, držia sa za ruky, aby od 
seba neodplávali. 
Čerstvo narodená panda neváži viac ako 
šálka čaju. 
 Zabitie pandy v Číne znamená trest 
smrti.  
Snežný leopard používa svoj huňatý 
chvost ako deku. 
Chvost pandy červenej môže narásť až 
do dĺžky 50m.  
Opice si robia snehové gule len tak pre 
zábavu.  
 Včely medzi sebou komunikujú tancom. 
Kuriatka medzi sebou komunikujú už 
z vajíčka. 
Korytnačky dokážu dýchať zadkom. 
Delfíny si dávajú mená. 

 Makaky v Japonsku dokážu používať automaty, vhodiť mincu a vybrať si dobrotu.  
Mladé šimpanzy sa hrajú s kameňmi a palicami, tak ako ľudia s bábikami.  
Vydry majú v srsti tajné vrecko, kam si ukrývajú svoj obľúbený kameň. 
Potkany sa smejú, keď ich šteklíte. 
                                                                       Pripravili  A. Zambová, L. Ostrožovičová – 7.A 
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K členským štátom Európskej únie pričleň správne hlavné mesto: 
 
Belgicko-- Helsinki                               Lotyšsko - Nikózia 
Bulharsko –  Atény                                Luxembursko - Madrid 
Česká republika –Luxemburg               Maďarsko - Budapešť 
Chorvátsko – Viedeň                             Malta - Valletta 
Cyprus – Ľubľana                                  Nemecko - Bukurešť 
Dánsko – Londýn                                   Poľsko - Paríž      
Estónsko – Varšava                                Portugalsko - Kodaň 
Fínsko – Amsterdam                               Rakúsko - Riga 
Francúzsko –Sofia                                  Rumunsko - Praha 
Grécko – Bratislava                                Slovensko – Berlín 
Holandsko –     Brusel                            Slovinsko - Záhreb 
Španielsko – Dublin                                Veľká Británia – Lisabon 
Švédsko – Vilnius                                   Írsko – Tallin                                                             
Litva - Štokholm                                     Taliansko – Rím 
 
 
SUDOKU 
 

4    9      7     8    
 1 2   3   7   8   9 5 2  
   8    6 2    6 2   3  
9  8     4 1    2  6 9   
1      6      7 9     
 7             1    
   2   7  8 9   5 3  6  1 
2   1       6    7   3 
 6 9  7  1    1     2 8  

 
Čo je to? 
 
Sladká som, červená som, trhajú ma dievčence, zobú do mňa vrabčence.   (anšereč) 
V kamennej kapsičke chutný chlebík leží.                                                    (chero) 
V lete chodí v kožuchu a v zime nahý.                                                          (natšag) 
Sedí panna v kríčku, v červenom ručníčku.                                                   (adohaj) 
Pod klobúkom na jednej nohe stáva.                                                              (abuh) 
Pekné krídelká, hlávka neveľká.                                                                    (ľýtom) 
V záhradke na hriadke pri plote stojí, za slnkom sa obzerá.                      (acinčenls) 
Stojí baba na hriadke, celá trčí v záplatke, kto ju okúsi, zaplakať musí.        (aľubic) 
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Za hrsť vtipov 

 
Učiteľka v škole hovorí žiakom:  
- Utvorte vetu so slovom Yeti.  
Marienka:  
- Yeti je veľký snežný muž.  
Janko:  
- Yeti žije v horách.  
Móric:  
- Ye ti zima? 
 
Pýta sa učiteľ v triede školy 
technického zamerania: 
- Žiaci, ako by ste pomocou vody 
vyrobili svetlo? 
Kdesi vzadu sa ozve: 
- A čo tak umyť okná? 
 
 
 

 
 
 
Učiteľka sa pýta žiaka: 
- Koľko rokov má dnes človek, ktorý 
sa narodil v roku 1964? 
- Muž či žena? 
 
Móricko pribehne na čerpaciu stanicu 
a hovorí: 
"Ujo, rýchlo nám dajte 10 litrov 
benzínu!" 
"A načo vám bude?" 
"Horí nám škola." 
 
Učiteľ sa pýta Móricka:  
- Keby si mal sedem cukríkov a ja by 
som ťa o dva poprosil, koľko by ti ich 
ostalo? 
- Sedem!

Jednoduché muffiny 
 
Toto je úplne jednoduché, základné cesto na muffinky, do ktorého môžete pridať 
čokoľvek čo máte radi - čokoládu, orechy, ovocie, kakao atď.     
Ingrendiencie 

Polohrubá múka- 2 hrnčeky (ak ju náhodou nemáte tak 
použite 1 hrnček celozrnnej múky a 1 hrnček hladkej 
múky),  
trstinový cukor - 1/2 hrnčeka, prášok do pečiva - 1/2 
balenia, soľ- štipka, 1 vajce, mlieko - 1 hrnček, slnečnicový 
olej- 1/2 hrnčeka. 
Postup prípravy: 
Muffinky budú ľahké a nadýchané, ak zmiešate zvlášť 
suché a zvlášť mokré ingrediencie a napokon ich zmiešate 
spoločne.Takže najprv si zmiešame múku, cukor, soľ a 
prášok do pečiva. V druhej miske si vyšľaháme vajce s 

mliekom a olejom. Nakoniec mokrú zmes pridáme k suchej a všetko spolu 
premiešame. Práve v tejto poslednej fáze do cesta primiešavame orechy, čokoládu 
alebo ovocie. Pečieme pri 180°C cca 20 minút vo forme na muffiny alebo v košíčkoch 
na muffiny.  
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Tajná pošta – Morseovka 
 
Keď Američan Morse vynašiel v roku 1840 telegraf, ani netušil, aký fantastický 
vynález dáva ľuďom. Dodnes sa používa v železničnej a letewckej doprave, v armáde 
a pod. Šifrovanie správ pomocou Morseovej abecedy samozrejme predpokladá 
znalosť šifrovacieho kľúča. Jednotlivé písmená abecedy majú svoje šifry vytvorené 
z bodiek a čiarok. Tvar telegrafickej abecedy je takýto: 
 
  

A  agáty 

B  blýskavica 

C  cíferský cech 

D  diaľava 

E  erb 

F  filiálka 

G  gnómóny 

H  hrachovina 

I  ibis 

J  jazmín vám dám 

K  kúpený 

L  lajdáčisko 

M  mieria 

 

N  národ 

O  ó ó ó 

P  palác pána 

Q  kvíz hráva sám 

R  rarášok 

S  sobota 

T  tón 

U  učený 

V  vyvolený 

W  web mám rád 

X  Xéniu poznám 

Y  y maž bárčím 

Z  zoológia 
 

 
Pokús sa napísať Morseovou abecedou nasledujúce vety: 
Teším sa na Vianoce. Prajem Vám veselé sviatky a šťastný nový rok.  
 

Za každým písmenom napíš lomku a za každým slovom napíš dve lomky. Vety 

v Morseovej abecede odovzdaj dievčatám zo 7.A triedy. Budeme ťa informovať, či si 

to napísal správne a ak sa na teba usmeje šťastie, odmeníme ťa sladkosťou. 

 
Vzor: Eva sníva. 

       . /. . . -/. - //. . . /- ./. . /. . .-/. - 
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VYMAĽUJ  SI  OBRÁZOK 
 
 

 
 
 
Kupón  SOS 
 
Ak si sa nepripravil na hodinu, môžeš použiť kupón SOS. Pozorne si prečítaj pravidlá, 
ktoré musíš dodržať, ak chceš uplatniť kupón. 
Pravidlo č. 1 
Žiak má k dispozícii len jeden kupón, ktorý môže použiť v čase od 1.februára 2015 do 
5.marca 2015. 
Pravidlo č.2 
 Žiak môže použiť kupón SOS len pri ústnej odpovedi. 
 Pravidlo č. 3 
Ak žiak nechce odpovedať, po vyzvaní k odpovedi predloží vyučujúcemu kupón  SOS  
spolu so žiackou knižkou. Bez žiackej knižky nie je možné kupón použiť.  
Pravidlo č. 4 
 Vyučujúci znehodnotí (roztrhá) kupón  SOS  a jeho použitie zaznačí do žiackej 
knižky 
 

     
 
 

 
 
  
 

 



 

Vianočné a novoročné  vinše 

 
Až sviatočné zvony odbijú polnoc 

a oznámia príchod čarokrásnych Vianoc, 
zabudni hneď na všetky starosti 

a preži chvíle v zdraví, šťastí a radosti. 
 

Lásku a nádej, radosť a nehu, 
nech prinesie Vám vianočný sen. 

Naše prianie nájdete vo vločke snehu, 
nech šťastný je Váš Štedrý deň. 

 
Mrazivé Vianoce, všade biely sneh, 
konečne pokoj, nebo plné hviezd. 

Je tu čas sviatočný, keď stromček sa ligoce, 
prajeme zo srdca prekrásne Vianoce. 

 
 
 

 
 
 
 

 
      Školský časopis vydáva Cirkevná základná škola sv. Juraja, 
      Gorkého 55, Trebišov           
 
       Kontakt:  056/3812619 
       E-mail: czstrebisov@gmail.com 

 



 


